KAUPUNKISUUNNITTELUN PALKINTO DI ESA LUKINMAALLE
Kaupunkisuunnittelun palkinto myönnettiin DI Esa Lukinmaalle 28.9.2011. Palkinto annetaan joka toinen
vuosi tunnustuksena menestyksellisestä yhteistyöstä Oulun kaupungin teknisen keskuksen kanssa,
kaupunkisuunnitteluun merkittävästi vaikuttaneelle henkilölle. Palkinto jaettiin Kaupunkisuunnittelun
seminaarissa V, Uusi Oulu – mahdollisuuksien kaupunki, joka pidettiin Tulindbergin salissa 28.9.2011.
Kaupunkisuunnittelun palkinnon perusteluita:
”Kaupunkisuunnittelu muokkaa kaupungin tulevaisuutta. Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on luoda
Oulun kaupungista vetovoimainen, moniarvoinen, vireä kulttuurikeskus sekä paikka tehdä työtä, asua,
viihtyä ja menestyä. Kaupunkisuunnittelu on prosessina monitieteellinen ja -taiteellinen, vaativa ja ennen
kaikkea pitkävaikutteinen.
Oulun kaupungin teknisen keskuksen ydinprosessi on kaupunkisuunnittelu. Hankkeisiin rekrytoidaan laaja
joukko teknisen keskuksen omia asiantuntijoita, mutta tarvitaan myös ulkopuolista osaamista,
erityisosaamista, uusia näkökulmia, luovuutta ja kapasiteettia.
Kestävät, luonnonmukaiset hulevesiratkaisut ja moitteettomasti toimiva vesihuolto ovat keskeinen osa
kaupunkisuunnittelua. Suunnittelussa on etsittävä yhä enenevässä määrin uusia ratkaisuja. Oulun
kaupungin hulevesistrategia valmistui 2010.
Oulun kaupungin tekninen keskus on kiitollinen yhteistyökumppaneilleen. Erityisesti tekninen keskus
haluaa kiittää diplomi-insinööri Esa Lukinmaata tuloksekkaasta yhteistyöstä uusien asuinympäristöjen
luonnonmukaisten hulevesijärjestelmien ja vesihuollon suunnittelussa. Diplomi-insinööri Lukinmaa on
kokenut, tehtäväalueeseensa paneutuva ja innovatiivinen ammattilainen, joka etsii uusia ratkaisuja. Hän
on keskusteleva ja vaihtoehtoja hakeva yhteistyökumppani.
Oulun kaupungissa Esa Lukinmaan ja hänen työkumppaneidensa tärkeimmät hulevesijärjestelmien ja
vesihuollon suunnittelukohteet ovat olleet Talvikangas, Jylkynkangas, Metsokangas, Kuivasranta,
Kivikkokangas ja Ritaharju. Esa on johtanut Hiukkavaaran kaavarungon hulevesijärjestelmien ja
vesihuollon suunnittelua sekä tekee parhaillaan Hiukkavaaran keskuksen ja Pohjois-Ritaharjun 2-vaiheen
suunnittelua. Esa Lukinmaa työskentelee Pöyry Finland Oy:n palveluksessa ja toimeksiannot työtehtäviin
on antanut Oulun Vesi.”
Kaupunkisuunnittelun seminaariin V, osallistui yli 160 uuden Oulun maankäytön suunnitteluun osallistuvaa
päättäjää suunnittelijaa ja asiantuntijaa Oulusta, Oulunsalosta, Haukiputaalta, Kiimingistä ja Yli-Iistä.
Seminaarin tarkoituksena oli syventää keskustelua uuden Oulun maankäytön suunnittelun haasteista sekä
tiedottaa ja kouluttaa uuden Oulun päättäjiä ja maankäytön suunnittelutehtävissä työskenteleviä henkilöitä.
Oulun kaupunki on järjestänyt aiheeseen liittyvän päivän kerran vuodessa. Ensimmäinen seminaari järjestettiin
13.9.2007.
Erityisenä keskustelun aiheena oli tänä vuonna uusi Oulu, sen moninaisuus ja strategisen suunnittelun
haasteet. Maankäytön suunnittelu muokkaa kaupungin tulevaisuutta. Sen tavoitteena on luoda uudesta
Oulusta vetovoimainen, moniarvoinen, vireä kulttuurikeskus sekä paikka tehdä työtä, asua, viihtyä ja
menestyä. Maankäytön suunnittelu on prosessina monitieteellinen ja -taiteellinen, vaativa ja ennen kaikkea
pitkävaikutteinen.
Seminaarissa kuultiin luentoja sekä valtakunnallisilta että paikallisilta alan asiantuntijoilta. Myös keskustelulle
oli päivän kuluessa varattu runsaasti aikaa. Tilaisuudessa järjestettiin myös äänestys ajankohtaisista aiheista.

